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ရာသီစုံ ခရစၥမတ္  မင္းေအာင္သက္လြင္ 
ႏွင္းေတြ ျဖန္းမွ ခရစၥမတ္ ေရာက္မွာလား။ 
သီခ်င္းေတြ လႊမ္းမွ ခရစၥမတ္လုိ႕ ေခၚမွာလား။ 
ဒီဇင္ဘာ ေရာက္မွ ခရစၥမတ္လုိ႕ထင္ေနလား။  
ဆန္တာကေလာ့စ္ အရုပ္ႀကီး ျမင္မွ ခရစၥမတ္ ပီျပင္ တာလား။  
̏ခရစၥမတ္ ေရာက္ၿပီေဟ့ ̋ လုိ႕ ဆုိရင္ -  
ဘာသာကြဲ အသားအေရာင္ လြဲေတြလဲ ဘုမသိ ဘမသိ က်င္းပၾက။ 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ̏ေဟာလီးေဒး ̋ မုိ႕ အလုပ္သမားေတြလဲ လုပ္ခ ႏွစ္ဆ ရ။ 
တစ္ႏွစ္မွာ တစ္လ။ တစ္လမွာ တစ္ရက္ - ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ အျဖစ္ 
ဒီဇင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႕ မွ ခရစၥမတ္လုိ႕ သတ္မွတ္လုိက္ၾကရင္ - 
က်န္တဲ့ ၃၆၄ ရက္ လုံးလုံး ခရစ္ေတာ္ကုိ ဘယ္ေခ်ာင္မွာ သြားဖံုးထားၾကပါသလဲ။  
တကယ္ဆုိ - ႏွလုံးသားရင္ခြင္ထဲမွာ ခရစၥမတ္သခင္  ခရစ္ေတာ္သာ ရိွေနခဲ့ရင္ -  
     ဝႆန္မုိးေတြ သည္းသည္းမည္းလဲ ခရစၥမတ္ပြေဲတာ္ က်င္းပၿမဲ။  
     ေဟမာန္ေဆာင္းႏွင္း တဖြဖဲြထဲဲ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ဆင္ကာႏႊ။ဲ  
     ဂိမၼာန္ရာသီ ေနျပင္းက်လဲဲ ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ ႏႊဲေပ်ာ္ဆဲ။ 
ခရစ္ေတာ္ သခင္ဟာ ႏွလုံးသားပလႅင္ တစ္ခြင္လုံး သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ရင္ - 
ဧပရယ္ ေနျပင္း ဘဲ က်ဲက်ေဲတာက္ ပူပူ။ ဂ်ဴလုိင္ မုိးဘဲ သြန္းၿဖိဳးၿဖိဳး။ 
ဒီဇင္ဘာ ေငြႏွင္းဘဲ ေဝေဝ။ ရာသီစုံ သုံး ဥတု ဘယ္အခ်ိန္အခါ မဆုိ 
တစ္ႏွစ္စာ ၃၆၅ ရက္လုံးလုံး ခရစၥမတ္ကုိ တအံုးအံုး က်င္းပႏိုင္ၾကၿပီေပါ့ဗ်ာ။ 

------------------------------------------------------------------------------ 

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရစၥမတ္  မေလး - တပ္ႀကီးကုန္းအသင္းေတာ္ ေမွာ္ဘီ 
ေအးခ်မ္းလွတဲ႔ေဆာင္းတစ္ညမွာ သူငယ္ေတာ္အရွင္ေယရႈဟာ 
အေဆာင္အေယာင္ကင္းစြာ ေမြးဖြားျခင္း၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ႏြားစားခြက္အတြင္း 
ေကာင္းကင္ပလႅင္ သူစြန္႔လာ၊ ကမၻာလူသားမ်ား အတြက္ပါ 
အျပစ္ႏြံ႔တြင္းမွ ကယ္တင္ဘုိ႔ ၊ လူဇာတိအျဖစ္ ခံယူလုိ႔ 
ႏိွမ္႔ခ်ျခင္းႏွင္႔ ဆင္းသက္လာ ၊ ဘုရားဘုန္းေတာ္ကုိ စြန္႔ပစ္ကာ 
အက်ဥ္းတန္မႈနဲ႔ ဘဝသက္ဆင္း ၊ ေလာကသားအတြက္ သူႂကြဆင္း 
တုႏိႈင္းမရတဲ႔ ေမတၱာရွင္ကုိ ၊ ဒီေဆာင္းတစ္ညမွ စခဲ႔သလုိ 
အျပစ္သားမ်ား ဘဝ ေရာင္နီက ၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႕မွ စခဲ႔ရ 
ႏွင္းမႈန္ မစဲတဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ၊ ခရစၥမတ္အခ်ိန္ခါ ေရာက္လုိ႔လာ 
ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕  ေမြးေန႔ပြဲ ၊ ၿပံဳးေပ်ာ္စြာနဲ႔ အတူဆင္ႏႊဲ 
ဒို႔အားလံုးလည္း တူညီစြာ ၊ ဂုဏ္ေတာ္ေတးေတြသီဆုိမွာ 
JOY TO THE WORLD, THE LORD IS COME သီခ်င္း၊ သံၿပိဳင္သီဆုိ က်ဴးဧရင္း။  ။ 
-------------------------------------------------------------- 

ငါႏွင္႔ကြ်ႏု္ပ္       Angel (Kalay) 
ငါဟာ - ပညာရိွ တစ္ေယာက္ ၊ ငါဟာ - ဥစၥာရိွ တစ္ေယာက္ 
ငါဟာ - ခန္႔ညားသူ တစ္ေယာက္။ ( ငါဟာ- ငါ႔ရဲ႕  ဥာဏ္နဲ႕ ကမၻာ႔ နာမည္ေက်ာ္ 
ေလာက္ေအာင္ တစ္ခုခု တီထြင္ႏုိင္တယ္။ 
ငါဟာ - ငါ႔မွာရိွတဲ႔ ပုိက္ဆံန႔ဲ လုိအပ္သမွ်ႀကိဳက္တာ အကုန္ ၀ယ္ႏုိင္တယ္။ 
ငါဟာ - အရာရာျပည္႔စုံတယ္။ ဘာမွ လုိအပ္တာ မရိွဘူး။ ။ 
ကြ် ႏု္ပ္ဟာ - ပညာမဲ႔ တစ္ေယာက္ ၊ ကြ် ႏု္ပ္ဟာ - ဥစၥာမ႔ဲ တစ္ေယာက္ 
ကြ် ႏု္ပ္ဟာ - ႏြမ္းလ်သူ တစ္ေယာက္ 
( ကြ်ႏ္ုပ္ဟာ- ပညာမဲ႔ ျဖစ္လုိ႔ ကုိယ္ေတာ္က ပညာ ေပးေနဆဲ) 

 
 
 
 
 
 
 
ကြ် ႏု္ပ္ဟာ - ဥစၥာမဲ႔ ျဖစ္လုိ႔ ကုိယ္ေတာ္က ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ သြန္းေလာင္းေနဆဲ 
ကြ် ႏု္ပ္ဟာ - ႏြမ္းလ်သူ၊ အားနည္းသူ ျဖစ္လုိ႔ ကုိယ္ေတာ္က 
ခြန္အားေပး ႏွစ္သိမ္႔ေနဆဲ။ 
စိတ္ႏွလုံး ႏိွမ္႔ခ်လွ်က္ ကုိယ္ေတာ္ ေျခရင္း၌သာ ပ်ပ္၀ပ္ၾကစုိ႔လား။                      

-------------------------------------------------- 
    ခရစၥမတ္ႏွင့္ ကၽြန္မ၏ငယ္စဥ္ဘဝအေတြ႔အႀကံဳ 

ကၽြန္မေနတဲ့ လမ္းထမဲွာ လြန္ခဲ့တ့ဲ အႏွစ္ (၅၀) 
ေက်ာ္ ထဲက စတင္ တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ fellowship အဖြဲ႕ 
ေလး တစ္ခုရိွပါတယ္။ ငယ္ငယ္ ကတည္းက ဘုရားေက်ာင္း 
နဲ႔ ေ၀းခဲ့တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီ fellowship ထဲမွာပါ၀င္ရင္း 
၀ိညာဥ္ခြန္အား ရယူခ့ဲတယ္။ ကၽြန္မတုိ႕ ငယ္ငယ္တုံးက ခရစၥမတ္ဆိုရင္၊ ရပ္ကြက္ 
ထဲက ျခံက်ယ္က်ယ္ တစ္ၿခံမွာ ဇာတ္စင္ထိုးၿပီး ျပဇာတ္၊ သီခ်င္း၊ အကေတြ သီဆို 
ကျပၾကပါတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက မယုံၾကည္သူေတြပါ အားလံုးလာၿပီး ၾကည့္ၾက 
ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အစီအစဥ္ကုိ ေပ်ာ္ရေအာင္ လုပ္တာလား ခရစၥမတ္ သတင္း 
ေကာင္း ေျပာဖို႕လားဆုိတာ ငယ္ငယ္က မေ၀ခြဲႏုိင္ခဲ့ဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 
ဦးေဆာင္တဲ့ သူေတြက အရက္ေလးတျမျမ ေသာက္ၿပီး၊ အစီအစဥ္ေတြကုိ 
ဦးေဆာင္ေနတာကုိ ေတြ႔ဖူးတယ္။ ကၽြန္မက (၈)ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ဆိုေတာ့ 
အစီအစဥ္မွာ သီဆုိ ကျပ သရုပ္ေဆာင္ခ်င္ခ့ဲတယ္၊ အဲ့ဒီလို အစီအစဥ္ေတြကုိ 
ေခတ္ေပၚ ေတးဂီတ တူရိယာပစၥည္းေတြနဲ႔ ေလက်င့္ သီဆိုၿပီးမွ ပါ၀င္ခြင့္ 
ေပးတယ္ေလ။ ကၽြန္မတို႔ Fellowship က အဲ့ဒီ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ 
ေခတ္ေပၚ တူရိယာပစၥည္း ေတြကို ေငြမ်ားစြာေပးၿပီး ငွားကာ ေလ့က်င့္ ေစပါ 
တယ္။ ကၽြန္မႏွင့္ ရြယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း အစီအစဥ္မွာ သီဆို ေလ့က်င့္မွ 
ဇာတ္စင္ ေပၚမာွ ဆိုရမွာဆိုေတာ့ သီခ်င္းက်င့္တ့ဲ အိမ္ကို ကၽြန္မတို႔ ကေလးေတြ 
သြားခဲ့ပါတယ္။ ဦးေဆာင္ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ သူေတြက သူ႔လူ၊ ကိုယ့္လူကုိ က်င့္ 
ေပးရင္း ရယ္ေမာဟားတုိက္ေနၾကတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာ ကၽြန္မတို႔လုိ ကေလး 
အရြယ္ ေတြကုိ သူတို႔က အေရးေတာင္ မလုပ္ၾကပါဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ 
ကေလးေတြ ထမင္းစားဖို႔ရန္ အတြက္ အိမ္ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ 
သူငယ္ခ်င္း ေတြထဲမွာ အသံေကာင္းၿပီး သီခ်င္း အရမ္း ဆိုခ်င္တ့ဲသူငယ္ခ်င္း 
တစ္ေယာက္ ရိွပါတယ္။ သီခ်င္း ဆိုခ်င္တ့ဲ သူငယ္ခ်င္းက ညေနပုိင္းမွာ သီခ်င္း 
က်င့္တဲ့ ေနရာကုိ ျပန္သြားၿပီး မ်က္ႏွာငယ္ေလးနဲ႔ သူ႕ကုိ ဘယ္သူ တီးခတ္ 
ေလ့က်င့္ ေပးမလဲလုိ႔ ေစာင့္ေနေပမဲ့ သူ႔ကို ဘယ္သူမွ အေရးမလုပ္ခဲ့ဘူး။ 
ေနာက္ဆုံး ညေန (၅)နာရီ ေမွာင္ခါနီးမွ ေခတ္ေပၚ အီလက္ထရစ္ဂီတာနဲ႔ သီခ်င္း 
က်င့္ဖုိ႕ ေစာင့္ေနတ့ဲသူငယ္ခ်င္းကို ရိုးရိုးဂီတာန႔ဲ တစ္ခါဘဲ က်င့္ေပးၿပီး ျပန္ခိုင္း 
လိုက္ပါတယ္။ 

အဲ့ဒီ သူငယ္ခ်င္းဟာ ငယ္ငယ္က သူ႔ကို လူႀကီးေတြက အေရး 
မလုပ္ခဲ့ျခင္းကို အၿမဲ အမွတ္ရ ေနၿပီး ကၽြန္မကို ရင္ဖြင့္ ျပန္ေျပာခဲ့တာကုိ ၾကားခဲ့ 
ရပါတယ္။ ခရစၥမတ္ခ်ိန္ ေရာက္ရင္ ကၽြန္မတို႔လို သီခ်င္းဆိုခ်င္တဲ့ ကေလးေတြ 
ရိွမွာပါပဲ၊ ခရစၥမတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ တစ္ခုမွာ ဒီလိုအခ်ိန္ေရာက္ရင္ ခရစ္ေတာ္ 
ေလာက သားေတြကုိ ေမတၱာျပကာ ေလာကသားေတြကုိ ခြင့္လႊတ္ၿပီး၊ ခႏၶ ာ၊ 
စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ ကယ္တင္ဖို႔ ႂကြလာတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခႏၶ ာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ 
အားနည္း အားငယ္သူေတြကုိ ေမတၱာျပရမွာ ကၽြန္မတို႔ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရရိွ 
သူတို႔ရ႕ဲ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ တာ၀န္ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္မ ခံယူပါတယ္။ ကၽြန္မလဲ 
အားနည္း အားငယ္သူေတြကုိ ဦးစားေပးရဲ႕လားလုိ႔ မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးမိပါတယ္။ 
မိမိတို႕တေတြလည္း စာတန္ရ႕ဲ လွည့္ကြက္ထဲ မေရာက္ဖို႔ သတိထားရမွာျဖစ္ 
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သူ၏ စကားကုိ ၾကားေသာသူ အေပါင္းတုိ႕သည္
သူ၏ ပညာကုိ၄င္း၊ စကား အေျဖကုိ၄င္း အ့ံၾသၾက၏။  
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ocifhpum;  2 -148

ပါတယ္။ ေနာက္အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုကေတာ့ ငယ္ငယ္ကအတူ ႀကီးျပင္းလာခဲ့တ့ဲ 
သူငယ္ခ်င္း မိသားစုရဲ႕ စိတ္မေကာင္းစြာေျပာခဲ့တ့ဲ ရင္ဖြင့္သံကို ျပန္ၾကားမိရင္း 
ဆင္ျခင္စရာတစ္ခု အျဖစ္ ေ၀မွ်ပါရေစ၊ ဒီလုိ ခရစၥမတ္မွာ ကၽြန္မတို႔ Fellowship 
အဖြဲ႕ကေလးက ခရစၥမတ္ အစီအစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြလုပ္ၾက၊ ကစားပြဲေတြလုပ္ၾက၊ 
ေပ်ာရ္ႊင္စရာ စုေပါင္း မိတ္သဟာရဖြ႕ဲ စားေသာက္ၾကနဲ႔ ပင္ပန္းၾကတာေပါ့၊ အဲ့ဒီ 
အခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ဖခင္ (မယုံၾကည္သူ) ေသဆုံးခ့ဲပါတယ္။ ခရစၥမတ္ အခ်ိန္ 
အားလံုး ၿပံဳးေပ်ာ္ေနၾကေပမဲ့ သူတို႔မိသားစုက မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ၀မ္းနည္း 
ပူေဆြး ေနခ်ိန္ေပါ့၊ ဖခင္ အသုဘ ခ်မဲ့ ေန႔ေလးမွာ မိခင္ (ယုံၾကည္သူ)နဲ႔ သူတုိ႔ 
ေမာင္ႏွမေတြ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္ေလး လုပ္ၿပီးမွ သူတို႔ အေဖကုိ 
ေျမခ် ခ်င္ၾကတယ္။ ခရစၥမတ္အစီအစဥ္ေတြန႕ဲ ပင္ပန္းေနတဲ့ လူငယ္ေတြက အဲ့ဒီ 
၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကို မသြားႏိုင္ၾကဘူး။ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကို လုပ္ခ့ဲေပမဲ့ 
ႏွစ္သိမ့္သီခ်င္း တစ္ပုဒ္မွမပါပဲ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ ရပါတယ္။ 
လူငယ္ေတြမ်ား လာေလ မလားလုိ႔ ေမွ်ာ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ သူ႔အေမရဲ႕ စိတ္ 
မေကာင္းစြာ ျပန္ေျပာတဲ့ စကားသံေတြၾကားခဲ့ရတယ္။ အခု အဲ့ဒီ မိသားစုဝင္ 
အားလံုး။ အေမမွ အစသားသမီးအားလံုးဟာ အျခားဘာသာ၀င္သို႕ ေျပာင္းလဲ 
သြားၾကပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ ယုံၾကည္သူေတြအားလံုးဟာ ၀ိညာဥ္တစ္လုံးရရန္အတြက္ 
အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ေငြကုန္ခံၿပီး ေနရာေဒသ အသီးသီးကုိ တာဝန္ခံေတြ ရာထူးေတြ 
လူေတြ ခန္႕အပ္ သက္ေသခံ ေ၀မွ်ခဲ့ေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ကို ရရိွၿပီးသူမ်ားရဲ႕ ၀ိညာဥ္ 
မ်ား မေပ်ာက္သြားဖို႔ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေမတၱာျပေပးဖုိ႔ရန္ 
လိုအပ္ေနပါ ေသးတယ္။  

ေမြးေန႔ေတာ္ ကာလမွာ ဦးစားေပး မမွားဖို႔ရန္အတြက္ 
လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိအိမ္ကို ေရာင္စုံ လွ်ပ္စစ္ အလွမီးသီးေတြနဲ႔ 
ျခယ္သမွဳကို ဦးစားေပးမွာလား၊ မိသားစု မိတ္ဆုံစားပြကဲုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ 
မွာလား။ လွပတ့ဲ အ၀တ္ အစား ေတြကုိ ဦးစားေပးမွာလား။ ကစားပြဲ ေတြ 
ေပ်ာ္ပြရဲႊင္ပြေဲတြကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ မွာလား။ ကၽြန္မတို႔တေတြ ဦးစားေပး 
မမွားဖို႔ကုိ ဆင္ျခင္မိပါတယ္။ ဘာကိုဘဲ လုပ္လုပ္၊ အငယ္ဆုံးေသာသူ။ 
အားငယ္သူ။ ေမတၱာငတ္ေနသူမ်ားကုိ မေမ့ပဲ၊ ခရစ္ေတာ္ရ႕ဲ ေမတၱာကို မိမိတို႔ 
အျပဳ အမူေလးေတြအားျဖင့္ ေ၀မွ်ၾက ရေအာင္။ ကၽြန္မတို႔ ခရစ္ယာန္ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားဟာ ခရစၥမတ္ အစီအစဥ္ ေတြမွာ ေမာပန္ၿပီး စိတ္၀ိညာဥ္ေတြ 
ပင္ပန္းေနတာကုိ စာတန္ဟာ အလစ္ ေခ်ာင္းကာ ေနရာယူဖို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ေနတာကို သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစၥမတ္လည္းၿပီးေတာ့ ရန္ျဖစ္ၿပီး 
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မေခၚ မေျပာတဲ့ သူေတြလည္း ေတြ႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။ 
မိမိတို႔ထဲက ခရစ္ေတာ္ကို ရၿပီးေသာ ၀ိညာဥ္မ်ား မေပ်ာက္သြားဖုိ႔ သတိေပးရင္း 
မိမိတို႔ အသက္တာမွာ ဆင္ျခင္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရလို႔ ျပန္လည္ သက္ေသခံရင္း ဒီႏွစ္ 
ခရစၥမတ္မွာ ကၽြန္မတို႔ ခရစ္ယာန္ ယုံၾကည္သူ ေတြ သတိမလစ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ရ႕ဲ 
ေမတၱာကို အျခားသူေတြ႕ရ႕ဲ စိတ္ႏွလုံးထဲ ထင္ထင္ ရွားရွားျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေအာင္ 
အသက္ရွင္ျပရင္း ခရစ္ေတာ္ကို ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္ ေပးၾကရေအာင္ေနာ္…..။  

ေတာႏွင္းပန္း (အင္းစိန္) 
------------------------------------------------------ 

မုရန္ နံ႔သာပံု (Bundle of Myrrh)  ဆရာေစာစံေအာင္ 
ငါခ်စ္ရာ သခင္သည္ ငါ၌ မုရန္နံ႔သာပုံ ျဖစ္၍ ငါ့ရင္အံုၾကားမွာ တစ္ညလုံး  

အိပ္ရမည္။ (ေရွာလမုန္သီခ်င္း ၁း၁၃) ေရွာလမုန္သီခ်င္း သည္ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီး 
အၾကား လွပေသာ ဆက္သြယ္မႈကုိ ဖြဲ႕ႏြ႕ဲတင္စား ေဖၚျပထားေသာ လကၤာ 
သီခ်င္း ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတုိ႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ 
အေျခခံလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဆက္သြယ္မႈကုိ ေဖၚျပ 
လ်က္ ရိွပါသည္။  

မုရန္ ဆီေမႊးသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ပုံေဆာင္ ရည္ၫႊန္းျပသ ပါသည္။ ဤ 
ဆီေမႊးသည္ အလြန္ပင္ ရွားပါး၍ တန္ဖုိးရိွလွပါသည္။ ေရွာလမုန္ သီခ်င္း ၌ 
ခရစ္ေတာ္ကုိ မုရန္နံ႔သာႏွင့္ ခုိင္းႏိႈင္းထား၏။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လူသား အေယာက္စီ 
တုိင္းသည္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ လူေရွ႕မွာ ေကာင္းရန္ ျပင္ဆင္တတ္ၾကပါသည္။ 
ဘုရား သခင္မွာမူ လူ၏ အတြင္းသေဘာကိုသာ ၾကည့္႐ႈ ေတာ္မူသည္။ လူသည္ 

ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရ မရိွ၊ နံေစာ္ေနေၾကာင္း က်မ္းစာက အတည့္ 
အလင္း ေဖၚျပထား၏ (ဆာလံ၃၈း၄-၅၊ ေဟရွာ၁း၄-၆၊ ေယာဘ 
၂၅း၄)။ ခရစ္ ေတာ္ လက္၀ါးကပ္တုိင္၌ ပူေဇာ္ အေသခံျခင္းကို 
လက္ခံျခင္းျဖင့္သာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ေမႊးႀကိဳင္ျခင္း 
ရႏုိင္ပါသည္။  

ဧသတာ ေခတ္က ရွင္ဘုရင္ထံ တုိး၀င္သည့္ သတုိ႔သမီး ကညာတုိ႔ကုိ မုရန္ 
နံ႔သာဆီ ျဖင့္ သန္႔ရွင္းေစၿပီးမွ ၀င္ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လည္း ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ 
သန္႔ရွင္းျခင္း ရယူၿပီး ဘုရားသခင္ထံ တုိး၀င္ႏုိင္ၾကပါသည္။(ဧ ၅း၂၊၂၇)။ အလြန္ 
ရွားပါး၍ အဖုိးတန္ေသာ မုရန္နံ႔သာကုိ ဘုရင္အား ဆက္ရၾကသည္။ ေယ႐ႈ 
ဘြားျမင္ ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပညာရွိ မ်ားက ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ 
သူငယ္ေတာ္ (ယုဒဘုရင္)ကုိ ေလာဗန္၊ မုရန္၊ ေရႊတုိ႔ျဖင့္ ဆက္သခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။   

မုရန္ဆီေမႊးသည္ မပုပ္ မသုိးေစရန္ ထိန္းထားႏိုင္ေသာ အာနိသင္ ရိွရာ 
ေယရႈ အေသခံၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းကုိ ထုိအေမႊးတုိ႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံကာ အ၀တ္ျဖင့္ 
ပတ္ရစ္ ခ့ဲပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္၀လ်က္ ေဆြးေျမ့ယုိယြင္းေသာ 
သေဘာ ရိွ၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလြၾဲကၿပီ။ တညီတၫြတ္တည္း ေဆြးေျမ့ 
ယိုယြင္းျခင္း ရွိ၏။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူ မရွိ။ တစ္ေယာက္မွ် မရွိ(ဆာ၊ 
၁၄း၃)။ 

မုရန္နံ႔သာေမႊး အေၾကာင္းကုိ အလြယ္တကူ မသိႏုိင္ၾကပါ။ ထုိနည္းတူ၊ 
ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ သမၼာတရားကို လူအမ်ား အလြယ္တကူ 
နားမလည္ ႏုိင္ၾက၊ အတုကုိ အစစ္ဟု ထင္မွားကာ မ်ားျပားေသာ ဆရာ 
အတုမ်ား၏ လြဲမွား ေသာ ၾသ၀ါဒမ်ားကို ခံယူေနၾကျခင္းသည္ အလြန္ပင္ 

၀မ္းနည္းဘြယ္ျဖစ္ေပသည္။ မုရန္သည္ အနာေရာဂါ ၿငိမ္းျခင္းကုိ ေပးႏိုင္ေသာ 
အစြမ္းသတိၱရိွသည္။ ခရစ္ေတာ္ သည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ အနာေရာဂါရွိသမွ်ကုိ 
ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာမႈေပးေသာ အရွင္ လည္း ျဖစ္သည္။    

ေဟၿဗဲ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ရင္သားအၾကား၌ ဤေမႊးႀကိဳင္ေသာ 
မုရန္ ႏံွ႔သာေမႊး ဗူးအေသးကို သုိထားေလ့ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ ႏွလုံးသား 
ညစ္ေပၿပီး အပုပ္အသုိးမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ မုရန္တည္း 
ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ျဖင့္ ေမႊးႀကိဳင္ေစပါ။ သတင္းေကာင္းကုိ ေ၀မွ်ပါ။ အိုအဖ 
ကၽြႏု္ပ္ ႏွလုံးသားကို ကုိယ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ျဖင့္ ျဖဴစင္ေစပါ။ ႏွလုံးသား 
အသစ္ကုိ ေပးမူပါ။ မုရန္နံ႔သာျဖင့္ အသက္တာကုိ ေမႊးႀကိဳင္ေစပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ 
သတုိ႔သမီးအျဖစ္ ကုိယ္ေတာ္ ႂကြလာမည္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ေနပါ၏ (အာမင္)။
 ------------------------------------------------------------- 

ယုံၾကည္ျခင္းႏွင္႔ကတိေတာ္  ေနာ္သရဖီျမင္႔ 
ေရွ႕ဦးစြာ သက္ေသခံခြင္႔ ေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  

ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း ပါတယ္။ လြန္ခ႔ဲတ႔ဲ ၄လပိုင္း 
တုန္းက ကြ် န္မ ယားနာျခင္း ေ၀ဒနာကို ခံစား ရပါတယ္။ 
ဒါနဲ႔ ကြ်န္မရ႕ဲ အိမ္ရွင္မကုိ ေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ 
ကြ် န္မ သူေဌးက ကြ် န္မ အတြက္ ယားနာေပ်ာက္ေဆး 
ဗူးတစ္ဗူး ၀ယ္လာခဲ႔ေပးပါတယ္။ အဲဒီ ေဆးကုိ ကြ် န္မ 
လိမ္းလုိ႔ ကုန္သြားခဲ႔ေပမယ္႔ ေ၀ဒနာသက္သာျခင္း မရိွတ႔ဲ 
အျပင္ ပုိၿပီး ပြားလာခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒါ ကြ် န္မနဲ႔ အတူေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းကို 
ေျပာျပတယ္။ သူငယ္ခ်င္းက ေျပာျပတယ္ သူ႔ရဲ႕ အစ္မလည္း အဲဒီလုိ ျဖစ္ဖူး 
တယ္။ မ်က္ႏွာ အထိ ပြားလာတယ္လုိ႕ ေျပာေတာ႔ ကြ်န္မ အရမ္း စုိးရိမ္ 
လာမိပါတယ္။ အဲဒီ ယားနာ ေတြလည္း လည္ပင္းအထိ ေပါက္ေနတယ္။ ကြ် န္မ 
အဲဒီအနာေတြ ၾကည္႔ ရင္း ငုိမိတယ္။ ကြ် န္မ ဆုေတာင္းတယ္။ ကြ် န္မ စဥ္းစား 
ထားတယ္ တစ္ကိုယ္လုံး ပြားလာရင္ေတာ႔ ကုိယ္႔ကိုယ္ကုိဘဲ သတ္ေသ 
လုိက္ေတာ႔မယ္။ ကြ် န္မ အဲဒီ ေ၀ဒနာ အတြက္ အရမ္းစိတ္ညစ္မိတယ္။ ကြ် န္မ 
ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္တယ္။ ကြ် န္မ ဆုေတာင္းတယ္။ ဘုရားသခင္ သမီးရ႕ဲ  
ဒီယားနာျခင္း ေ၀ဒနာေတြကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းခြင္႔ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ 
ကြ် န္မမွာ လိမ္းေဆးလည္း မရိွ ဘူးလုိ႔ ဆုေတာင္း လုိက္တယ္။ အနာက 
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ocifhpum;  3 -148

ယားလာၿပီ ဆုိရင္ ဆုေတာင္းတယ္။ ဘုရားသခင္ သမီးရဲ႕  ေ၀ဒနာေတြကုိ 
ဒီအပတ္အတြင္းမွာ သက္သာေပ်ာက္ကင္း ခြင္႔ေပးပါ။ ဒီေ၀ဒနာေတြ သက္သာ 
ခဲ႔ရင္ သမီး သခင္႔စကား စာေစာင္မွာ သက္ေသ ခံမယ္လုိ႔ ဆုေတာင္း ခံခဲ႔တယ္။ 
တကယ္ဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ကြ်န္မရဲ႕  ေ၀ဒနာ ေတြ သက္သာ ေစခဲ႔တယ္။ 
တကယ္လည္း အံ႔ၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ တစ္ပတ္ အတြင္း ကြ် န္မရဲ႕ 
ယားနာျခင္းေတြ အကုန္ေပ်ာက္သြားတဲ႔အျပင္ အမာရြတ္ ေတာင္ မရိွေတာ႔ပါဘူး။ 
ရွင္မႆဲ ၂၁း၂၂ ယုံၾကည္ျခင္းပါလ်က္ ပဌနာ ျပဳ၍ ဆုေတာင္း သမွ်တုိ႔ကုိ 
သင္တုိ႔သည္ ရၾကလိမ္႔မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ဆုိသည္႔ ဂတိေတာ္နဲ႔ အညီ ကြ် န္မရဲ႕ 
ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင္႔ ကြ် န္မရဲ႕  ယားနာျခင္း ေ၀ဒနာ ေတြကို လုံး၀ 
ေပ်ာက္ကင္းခြင္႔ေပးတဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕  နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း ရင္းနဲ႔ သက္ေသ 
ခံပါတယ္။ ဖတ္ရႈသူ အားလံုးအေပၚ ဘုရားသခင္ သာ၍ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစ။
 ။ 

------------------------------- 

သက္ေသခံခ်က္   မုိနာ ( ကေလာ ) 
         က်မ လက္ရိွ အလုပ္ကေတာ႔ အသက္ ၈၂ႏွစ္ရိွတ႔ဲ ဆရာ၀န္မႀကီးကုိ 
ၾကည္႔ရႈ ေစာင္႔ေရွာက္ရတ႔ဲ အလုပ္ပါ။ တစ္ဦးက ေစတနာ၊ တစ္ဦးက ေမတၱာ 
ဆုိသလုိပါဘဲ က်မကို တြယ္တာအားကိုး ခ်စ္ခင္ပါတယ္။ က်မ ကလည္း 
အဖြားရင္း တစ္ေယာက္လုိ သံေယာဇဥ္ ရိွပါတယ္။ အစစ အရာရာ က်မ 
လုပ္ေပးမွ သူႀကိဳက္တယ္။ အျခားသူဆို လက္မခံဘူး။ က်မ သူ႔ကုိ ညွာေနတာနဲ႔ 
ခြင္႔ရက္ေတာင္ နာရီပုိင္းေလး ထြက္ၿပီး ျပန္ရတယ္။ က်မရဲ႕ ေမတၱာ၊ ေစတနာကုိ 
သိတဲ႔ အဖဘုရားသခင္က မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ခြန္အားေပး ကူညီပံ႔ပုိးမႈ 
ေတြကို ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက ေခါင္းေလာင္းသံ ၾကားရင္ အရမ္း 
စိတ္တုိတယ္။ အဖြားက ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေလ။ သူ ဘုရားရွစ္ခုိးတ႔ဲ ေခါင္းေလာင္း 
နဲ႔ က်မကို တီးၿပီး ေခၚတာ။ ညဘက္ဆုိ ျမန္မာျပည္ အမိႈက္သိမ္း ကားထက္ 
ဆုိးေသးတယ္ ဆူညံေနတာဘဲ။ ေန႔ဘက္ဆုိ မေတြ႔တာၾကာလုိ႔ ဘယ္ႏွစ္နာရီ 
ထုိးၿပီလဲ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ၅မိနစ္တခါ ေခၚေနတယ္။ တေန႔မွာ Work 
Permit လုပ္တ႔ဲ ရုံးသြားေတာ႔ လူေတြက အရမ္းမ်ားတယ္။ အိမ္ျပန္ေနာက္က်မွာ 
အရမ္း စုိးရိမ္သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရုံးက လူတစ္ေယာက္က အစစ အရာရာ 
ကူညီေပးတာေၾကာင့္ ၅မိနစ္အတြင္း ၿပီးသြားေရာ။ က်မကို လုိက္ပုိ႔တ႔ဲ အဖြားရဲ႕ 
ေခြ် းမက ေမးတယ္ ပုိက္ဆံ ေပးရလားတဲ႔။ က်မက ေျပာတယ္ မေပးရဘူး သူ 
လာကူညီတာလုိ႔ ေျပာေတာ႔ အံ႔ၾသေနတယ္။ တေန႔မွာ အဖြား ေနမေကာင္းလုိ႔ 
ICU ကုိ ပုိ႔ရတယ္။ ပုိ႔တုန္းကေတာ႔ စုိးရိမ္တႀကီးနဲ႔ 85 kg ရိွတ႔ဲ အဖြားကို အတင္း 
ကားထကဲို ေရာက္ေအာင္ သြင္းတာ၊ ဟုိလဲ ေရာက္ေရာ အဖြားက သတိလစ္ေန 
ၿပီ။ လူ ၈ေယာက္ေလာက္ ဝုိင္းၿပီး မ ထုတ္ရတယ္။ ေနာက္နာရီ၀က္ 
ေလာက္က်ရင္ Good Bye ဘဲတ့ဲ။ က်မ ကုိ အားကိုးတႀကီး ဆုတ္ကုိင္ထားတဲ႔ 
အတြက္ က်မ လက္ေတြကေတာ႔ ညိဳမဲေနတာဘဲ။ ဘုရားသခင္က က်မနဲ႔ အတူ 
ရိွၿပီး ဘယ္ အခက္အခဲမဆို ေက်ာ္ျဖတ္ရင္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္ဆုိတာကုိ သိၿပီး 
ခြန္အားနဲ႔ သတိၱေတြ အျမဲေပးတယ္ဆုိတာကုိ သက္ေသခံ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ သည္ ငါ၏ ခုိလံႈရာ ျဖစ္၍ ခြန္အားကုိ ေပးေတာ္မူ၏ ေဘးေရာက္သည္႔ ကာလ 
အထူးသျဖင္႔ ကူမ ေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားလွ်က္ရိွ၏။ ဆာလံ၄၆း၁ 

------------------------------------------------- 
စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္း       နန္းရထုိက္ 

သူငယ္ခ်င္း။ သခင္၌ တည္ၾကည္ျခင္း။ အလုိေတာ္ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာျပည္႔စုံ ပါေစ။ သူငယ္ခ်င္း 
ကမၻာေလာကႀကီးဟာ တေန႔ထက္ တစ္ေန႕ တုိးတက္ ေအာင္ျမင္ လာလာတာကို 
ေတြ႕ရတယ္။ အရာရာဟာ ေျပာင္းလသဲြားတတ္တာ ကုိလဲ ေတြ႔ရတယ္။ 
စကၤာပူဆုိတ႔ဲ ႏိူင္ငံငယ္ေလးမွာေတာင္ တုိးတက္ ေအာင္ျမင္ လာတာ 
တေန႔တျခား ေတြ႔ရတယ္။ ဘယ္အရာမဆို မတည္ၿမဲတာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ 
ျမင္ရ၊ ၾကားရတယ္။ ဘာတခုမွ တည္ၿမဲျခင္း မရိွပါဘူး။ ဘယ္အရာ မဆုိ ခဏတာ 
ဆုိတာ သတိရိွဘုိ႔ လုိပါတယ္။ ငါတုိ႔ေတြရဲ႕  ႏွလုံးသားထဲမွာ ထာ၀ရ 
တည္ၿမဲျခင္းကုိ ေပးႏိုင္တဲ႔ သူ႔ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားဘုိ႔ လုိတယ္။ ငါတုိ႔ေတြ အတြက္ 

မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ မေျပာင္းမလဲတာ ခရစ္ေတာ္တပါးတည္းသာ 
ျဖစ္တယ္။ ငါတုိ႔ေတြရဲ႕  အသက္တာမွာ လမ္းမွန္နဲ႔ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ဘုိ႔ 
အတြက္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိသာ ဆုပ္ကုိင္ၾကစုိ႔ သူငယ္ခ်င္း။ ေယရႈသည္ မေန႔၊ 
ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ အစဥ္ မေျပာင္းမလဲ ေနေတာ္မူ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၃း၈။ သူငယ္ 
ခ်င္း သမၼာက်မ္းစာဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္တယ္။ ငါတုိ႔ေတြရဲ႕  
လမ္းခရီးကုိ ေျဖာင္႔မတ္ေစတယ္။ ငါတုိ႔ေတြရဲ႕  မွားယြင္းေတာ႔မဲ႔ ေျခလွမ္းကုိလဲ 
အထူးသျဖင္႔ တည္႔မတ္ေပးတယ္။ စာေစာင္၊ မဂၢဇင္း၊ ၀ထၳဳဆုိတာ ကဗ်ာဆန္ဆန္ 
ဇာတ္လမ္း ေကာင္းေကာင္း ေျပာင္းလဲ ေရးယူလုိ႔ ရေပမဲ႔ စစ္မွန္တဲ႔ သမၼာက်မ္းစာ 
ကုိေတာ႔ ဘယ္လုိမွ ေျပာင္းလဲ ေရးယူလုိ႔ မရဘူး။ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔တေတြ စစ္မွန္တ႔ဲ 
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာနဲ႔ တည္ၾကည္ၾကမယ္။ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း 
ဤသုံးပါး တည္လွ်က္ရိွ၏ ဤသုံးပါးတို႔တြင္ ခ်စျ္ခင္းေမတၱာသည္ အျမတ္ဆုံး 
ျဖစ္သတည္း။ ၁ေကာ ၁၃း၁၃။ ယခုေခတ္ ကာလဟာ အရာရာ ေျပာင္းလဲသလို 
စစ္မွန္တဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ေျပာင္းလြဲ ေပ်ာက္ကြယ္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။ 
အသင္းေတာ္မွာ၄င္း၊ အိမ္ေထာင္မွာ၄င္း၊ ခ်စ္သူရည္းစားေတြ အေပၚမွာ၄င္း၊ 
တစ္ဦးခ်င္း အေပၚမွာ၄င္း။ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေပ်ာက္ဆုံး ေျပာင္းလဲ 
ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ရန္သူ 
ေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ တုိ႔ေတြအတြက္ အစဥ္အၿမဲ တည္ၿမဲတဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကုိ သတိရဘုိ႔ လုိတယ္။ သူငယ္ခ်င္း ဘုရားရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းဟာ အျပစ္ 
မ်ားေသာ ေလာကလူသားေတြ အတြက္ သခင္ေယရႈ ေလာကထဲ ႂကြလာရျခင္း 
ျဖစ္တယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ျမင့္ျမတ္တ့ဲ ပလႅင္ေတာ္ကုိ စြန္႔ၿပီး လူ႔ဇာတိ ကုိ ခံယူ 
ကာ ႏြားစားခြက္ထဲမွာ ေမြးဖြားလာတယ္။ သခင္ေယရႈ ေလာက ထဲကုိ မႂကြဆင္း 
လာခဲ႔ရင္ ငါတုိ႔ေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းမ႔ဲ သြားရံုမကဘူး ပ်က္ဆီးျခင္းကို 
ေရာက္သြားမွာ ေသခ်ာတယ္။ ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာရျခငး္ဟာ အျပစ္သား ေတြကို 
ကယ္တင္ဘုိ႔ရန္ ျဖစ္တယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ အျပစ္သားေတြ ျဖစ္တ႔ဲ မင္းတုိ႔ 
ငါတုိ႔ေတြကို ခ်စ္တယ္ (ဘာေၾကာင္႔ခ်စ္သလဲ) ငါလည္း မေျပာတတ္ေအာင္ဘဲ။ 
သူငယ္ခ်င္း အျပစ္သားေတြ ကယ္တင္ျခင္းရဘုိ႔အတြက္ ကားတုိင္ထက္မွာ 
အသက္ကုိ စြန္႔ၿပီး အေသြးသြန္းခဲ႔တ႔ဲ သခင္ေယရႈ ေမတၱာဟာ ကရာနီကုန္းက 
သက္ေသ ထူခ႔ဲပါတယ္။ ထုိသုိ႔ေသာ္ ခ်စ္ျခင္းကုိ ဘာနဲ႔မွ ႏိႈင္းလုိ႕ မမီွဘူး။ 
သူငယ္ခ်င္း အရာရာဟာ ေျပာင္းလဲေပမဲ႔ သခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အခုခ်ိန္ထိ 
လူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚမွာ မေျပာင္းလဲဘူး။ မင္းတုိ႔ ငါတုိ႔ေတြရ႕ဲ  အသက္တာမွာ 
သခင္ရ႕ဲ  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာန႔ဲ ႏွလုံးသားထဲမွာ ထာ၀ရ ကိန္း၀ပ္ဘုိ႔ လုိတယ္။      
-------------------------------------------------- 

ဆုေတာင္းျခင္း     L . နန္ကုိင္ 
ဆုေတာင္းျခင္း ဆုိတာ ဘာလဲ။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ထံကုိ 
အရုိးရွင္းဆုံး ကုိးကြယ္ျခင္း မူလရဲ႕  အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ႏွင္႔ 
အျပန္အလွန္ စကားေျပာျခင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္သူေတြထဲက တခ်ိဳ႕ေသာ 
ယုံၾကည္သူေတြဟာ ဆုေတာင္းတုိင္း မရဘူးလုိ႔ ေျပာတတ္ၿပီး ဘုရားသခင္ ကုိ 
ယုံၾကည္မႈ လြဲမွားၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြဟာ ဘာသာေျပာင္းသြားတဲ႔ အထိ 
ဆုိးဝါးတဲ့ အေျခကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ယုံၾကည္သူေတြ သိထားဖို႔က က်မတုိ႔ 
ယုံၾကည္ေနတဲ႔ ဘုရားသခင္ဟာ ေလာက ထဲက ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးသမား 
တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကုိေပါ႔။ ၿပီးေတာ႔ ဘုရားသခင္ဟာ ယုံၾကည္သူ 
ေတြရဲ႕ သက္ေတာ္ေစာင့္ ကုိယ္ရံေတာ္လည္း (အခိုင္းအေစ) မဟုတ္ပါဘူး။ 
အေရာင္း အ၀ယ္သမား တစ္ေယာက္ဆုိရင္ေတာင္မွ ကုိယ္လုိအပ္ေနတဲ႔ ပစၥည္း 
ကုိ သင္ႀကိဳတင္ေငြ မေပးထားရင္ သင္လုိခ်င္တဲ႔ ပစၥည္းကုိ ပုိ႔ေပးမည္ 

မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္ရံေတာ္ ဆုိတာ ထုိက္တန္တဲ႔ အခေၾကးေငြ ေပးမွသာလွ်င္ 
သင္႔ရ႕ဲ  လုံၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူ လုပ္ေပးႏိုင္တာပါ။ ဒီလုိဘဲ သင္လုိအပ္ေနတဲ႔ 
ဆႏၵရိွရင္ သင္႔ရဲ႕ ဆႏၵကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္တဲ႔ ဆႏၵပုိင္ရွင္ က်မတို႔ရဲ႕  ထာ၀ရ 
ဘုရားသခင္ ထံ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ အရင္ေစလႊတ္လုိက္ပါ။ ဒီလုိ 
ယုံၾကည္ျခင္း တခုနဲ႔ ဆုေတာင္းေနလို႔ လုိတာထက္ ပုိရႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္႔ရ႕ဲ  
ဆႏၵ ျပည္႔၀ ေစရန္ႏွင္႔ သင္႔ရဲ႕အနာဂတ္ ၿငိမ္သက္ေစဖို႔၊ သာယာလွပေစဖို႔ သင္႔ရဲ႕  
ဆုေတာင္း နည္းဟာ ဘုရားသခင္ထံမွ အေျဖရႏိုင္ေသာ ဆုေတာင္းနည္းနဲ႔ 
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အႂကြင္းမ႔ဲ ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဒို႔တေတြရ႕ဲ  အနာဂတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႔ ဘုရားသခင္ထံ 
ဆုေတာင္း ရင္း တုိးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ၾကစုိ႔။  
အေျဖရေသာဆုေတာင္းနည္း 
( ၁ ) ဘုရားသခင္ ထံသုိ႔ တိက်စြာ တင္ျပပါ။ 
( ၂ ) သင္႔ စိတ္ဓာတ္ကုိ စစ္ေဆးပါ။ ( ၂တိး ၂း၂၀-၂၁) 
( ၃ ) သင္႔ယုံၾကည္ျခင္း ေစလႊတ္ပါ။ ( မာကု ၁၁း၂၃-၂၄ ) 
( ၄ ) သူတပါးကို ၾကင္နာမႈရိွပါ။ ( သုတံၱ ၂၁း၁၃ ) 
( ၅ ) ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲ ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ ျပဳလုပ္ပါ။ ( ဒံေယလ ၁၀း ၁၂-၁၃ ) 
( ၆ ) ျပင္းျပစြာ ေတာင္းပါ။ ( ဓမၼ ၁း၄- ၁၈ ) 
( ၇ ) ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိ ဘုရားအား ဆက္ကပ္ပါ။ ( ဖိလိပၸိ ၄း ၆ )  
ဘာေၾကာင္႔ဘဲ ဆုေတာင္း၊ ဆုေတာင္း ဒီလုိ ဆုေတာင္းခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီေနရင္ 
ဘုရားသခင္ဟာ သင္႔ရ႕ဲ ခ်ီးမြမ္းသံနဲ႔အတူ သင္႔ရ႕ဲ  ဆုေတာင္းသံကုိ နားစြင္႔ေနမွာ 
ပါ။ ဒုကၡနဲ႔ ႀကံဳေလတိုင္းမွာလည္း ဘုရာသခင္ဟာ သင္႔ကုိ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ဖုိ႔ သူ႔ 
လက္ကုိ သင္႔အနား ကမ္းလွမ္း၍ ဆီးႀကိဳေနမွာပါ။ 

--------------------------------------------------------------- 

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပုံလႊာ-၁၂ ( တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ ) 
ဘာသာျပန္   -    မင္းေအာင္သက္လြင္ 

--- ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါး တည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႕ေတာ္ မူသည့္ 
တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႕ကုိ ခ်စ္ ေတာ္မူ၏။ ေယာ ၃း၁၆ 
ဤေဆာင္းပါး၏ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ေသာ ̏တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ ̋ဟူ သည့္ 
ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ ဧဝံေဂလိ တရား၏ အျမဳေတ ျဖစ္ေသာ ေယာ ၃း၆ 
ပါ က်မ္းစကားမွ စာသားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစကားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ ကပါတ္ေတာ္ စကားမ်ားထဲတြင္ အလြန္ ျမင့္ေသာ။ ထာဝရ တည္တ့ံေသာ 
ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစကားလုံးက ဘုရားသခင္၏ 
ထာဝရ ေမတၱာ ကုိ ေဖာ္က်ဴး ေနပါသည္။ ဤစကားသည္ နတ္ဘုရား 
မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမား နက္႐ိႈင္း 
ျပင္းျပေသာ ေမတၱာေတာ္ကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ မယုံႏုိင္ 
ေလာက္ စရာေကာင္းေသာ ဘုရားသခင္၏ လူသားမ်ားအေပၚ ထားရွိ 
ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ေတာ္ကုိ ေဖာ္ျပျပန္ပါသည္။ ထုိ က်မ္းစာ သည္ 
ျပင္းထန္ျပင္းျပေသာ လူသား မ်ား အေပၚ ထားရွိသည့္ ဘုရား သခင္၏ 
ေမတၱာေတာ္ကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။  

ဤစကားသည္ နတ္ဘုရားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ဘုရားသခင္၏ ရွာေဖြ စုေဆာင္းျခင္းကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ 
ေပးကမ္းျခင္းလဲ ျဖစ္ပါ သည္။ ဘုရား သခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ လူသားမ်ားအား 
အသက္ကုိ ေပးခဲ့ပါ၏။ အစာ အာဟာရကို ေပးခဲ့ပါ၏။ ရက္ေရာစြာ လွဴဒါန္း 
ျခင္းကုိ ေပးခဲ့ပါ၏။ အလွအပ တရားကုိ ေပးခဲ့ပါ၏။ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို 
ေပးခဲ့ပါ၏။ ဤစကားလံုးႏွင့္ ေခါင္းစဥ္က တြက္ခ်က္ မွန္းဆ၍ မကုန္ ႏုိင္ေသာ 

နတ္ဘုရား ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ စေတးခံကာ စြန္႕လႊတ္သည္ ့ ေမတၱာ ျဖစ္ပါ သည္။ 
တစ္ပါး တည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႕လႊတ္ စေတးခံျခင္း ျဖစ္သည္။ 
တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႕ျခင္းဟူေသာ စကားသည္ အလြန ္ေလးနက္ 

ပါသည္။ သားေတာ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရိွသည့္အထဲက တစ္ပါး ပါးကို စြန္႕ျခင္း 
မဟုတ္။ မိမိ၌ ရိွေသာ ဥစၥာမ်ားစြာထဲက တစ္ခုကုိ ေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ ရွားရွား 
ပါးပါး တစ္ခုတည္းေသာ အရာကုိ အားလံုး ေပးလိုက္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သားေတာ္ 
အခ်ိဳ႕ရိွသည့္ အနက္မွ တစ္ပါးကို စြန္႕ျခင္းလဲ မဟုတ္ပါ။ တစ္ဦး တည္းေသာ။ 
တစ္ခုတည္းေသာ။ အစားထိုး မရေသာ။ မွတပါး အျခား မရိွေသာ၊ တစ္ပါးတည္း 
ရိွေသာ၊ သားေတာ္ကုိ တစ္ခုမွ မခ်န္ဘဲ အကုန္ စြန္႕လႊတ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
THE NEW INTERNATIONAL VERSION က်မ္းစာအုပ္ထဲတြင္ သားေတာ္ျမတ္ ေယ႐ႈ 
ခရစ္ေတာ္အား ̏HIS ONE AND ONLY SON  ̋တစ္ပါး တည္းေသာ သားေတာ္ဟု ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ခမည္းေတာ္ ဘုရား ႏွင့္ သားေတာ္ဘုရား တုိ႕၏ 

စည္းလုံး ညီညြတ္ မႈ၊ အထူးျပဳျခင္းႏွင့္ အဖုိးထုိက္ ေသာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး 
တုိ႕ကုိ ေဖာ္ျပ ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ လူသား မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ သားေတာ္ 

ျမတ္ သခင္၏ အေသခံ ေတာ္မူျခင္းအား ဟုတ္ႏုိး ဟုတ္ႏုိးႏွင့္ ဆင္ျခင္ 
ေတြးေတာ တတ္ၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ဤ က်မ္း စကားသည္ သားေတာ္ကုိ 
စြန္႕လႊတ္ ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ နာက်င္မႈ ႏွလုံးသားဒဏ္ရာ 
(တနည္းအားျဖင့္ ခ်စ္ေတာ္ မူေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႕လႊတ္ ခ့ဲရေသာ ရင္ကြဲနာ 
က်သည့္ ဖခင္၏ ေမတၱာ) ကုိပါ ေဖာ္ျပပါသည္။ လူသားမ်ား၏ စံႏႈန္းျဖင့္ 
တုိင္းတာမည္ဆုိပါက မိမိတုိ႕၏ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးသူ တစ္ဦးဦး ( ဥပမာ- 
မိဘ။ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ။ ခ်စ္သူၾကင္ေဖာ္။ သားသမီး ေျမးျမစ္ စသည္တုိ႕ - - ) 
ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရ။ ဒုကၡ ေတြ႕ႀကံဳရပါက စိတ္ႏွလုံး ထိခုိက္ ေၾကကြဲ 
ဝမ္းနည္းၾကမည္ပင္။ ခ်စ္ခင္သူ တစ္ဦးဦး အတြက္ ေၾကကြမဲိပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ 
ႏွလုံးသား ေျမငလ်င္ တုိင္းတာေရး စက္ကိရိယာထဲမွ ရစ္တာစေကး က 
အျမင့္ဆုံး အမွတ္ကုိ ျပသ ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ ေလာကႀကီး တစ္ခုလုံး 
အတြက္ ေပးဆပ္ခ့ဲေသာ ဘုရား သခင္၏ ေပးဆပ္ ဆက္သမႈသည္ အျမင့္ဆုံး 
ေသာ စူပါ စံႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ား အတြက္ ၃၃ႏွစ္ တာ ခမည္းေတာ္ 
ဘုရားႏွင့္ ေကာင္းကင္ အိမ္ေတာ္ကုိ ခြဲခြာခဲ့ ေသာ သားေတာ္ျမတ္ သခင္၏ 
ေပးဆပ္ မႈသည္ အတုိင္း ထက္ အလြန္ ႀကီးမားလွ ပါသည္။ ကရာနိကုန္း ထက္ 
လက္ဝါး ကပ္တုိင္ေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံ သတ္ျဖတ္ ခံရေသာ သားေတာ္ျမတ္ 
ေၾကာင့္ ခံစား ေၾကကြဲ ေနရမည့္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ ရင္တြင္းေဝဒနာအား 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ေတြးဆ စဥ္းစား ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေလ။ သားေတာ္ျမတ္ ေယ႐ႈ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ တစ္ဦး တည္း ေသာ၊ တစ္ပါးတည္းေသာ။ 
ႏွစ္ေယာက္ မရိွေသာ။ ေနာက္ထပ္ မရိွေသာ။ အစား ထုိး၍ မရေသာ။ 
တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ သားေတာ္ျမတ္သည္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာေတာ္ရွင္။ သန္႕ရွင္း ျမင့္ျမတ္ေတာ္ မူေသာ။ တရား မွ်တေသာ အရွင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျခင္းကုိ သည္းခံေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ 
မူသည္။ ျပက္ရယ္ျပဳ ေလွာင္ေျပာင္ ခံရျခင္းကုိ သည္းခံ ေတာ္မူသည္။ ရက္စက္ 

ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ ခံရျခင္းကုိ သည္းခံႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ 
ကရာနိကုန္း လက္ဝါး ကပ္တုိင္ ေတာ္ေပၚတြင္ အေမွာင္ထု ဖုံးလႊမ္း 
သြားခဲ့ ရျခင္းသည္ ေလာက သား အားလံုး အတြက္ ေျပာဆို 
ေရးသား၍ မမီ ႏုိင္ေသာ နာက်ည္းမႈ အေပါင္း ကုိ သယ္ေဆာင္ 
သြားေတာ္မူေသာ တစ္ပါး တည္း ေသာ သားေတာ္ ျမတ္၏ 
ကုိယ္စား ခံခ့ဲမႈ ေၾကာင့္ ျဖစပ္ါသည္။ ဤ ေကာင္းျမတ္ ေတာ္ 
မူေသာ အရာ သည္ မည္သူ ေတြအတြက္ နည္း။ သမၼာ က်မ္းစာ 
ေတာ္ျမတ္က ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 

သင္သည္ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး ျဖစ္ခ့ဲပါက ထုိသားေတာ္ျမတ္ ေပးဆပ္ 
ခ့ဲျခင္းသည္ သင့္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သင့္ကုိ ခ်စ္ေတာ္ မူသည္။ 
စူပါ ေပးဆပ္ မႈသည္ သင့္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရာ မ်ားစြာတို႕၏ အထြတ္ 
အထိပ္ကား ထာဝရအသက္ ကုိ ရ႐ိွ ျခင္းေပ တည္း။ ဖရက္ဒရစ္ လက္မန္ 
ေရးသားခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ ဟူသည့္ ဓမၼသီခ်င္း စာသား အား 
ေဖာ္ျပလုိပါသည္။       

ႀကီးမားလြန္းလွ ျမတ္ဘုရား ေမတၱာေတာ္၊ ႏႈတ္ႁမြက္ မမီွ စာသီ မကုံးႏုိင္ 
ေကာင္းကင္ ၾကယ္ထက္ ျမင့္လြန္းမက၊ ေျမလွ်ိဳး အဝီစိတုိင္ ေရာက္ႏုိင္ပ။ 

မတရားမႈကုိ ေအာင္ႏုိင္ရန္၊ သားေတာ္ျမတ္ရွင္  
အေသခံခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာ ေမတၱာက၊ ဆုိးသြမ္းသူကုိ သင့္ျမတ္ၾက။     

ဘုရားရွင္သားေတာ္၏ ေမတၱာ၊ ေရးသား လူသား ဤကမၻာ 
 သမုဒၵရာ ေရကုိ မင္ အျဖစ္သုံး၊ ေကာင္းကင္ ပရပိုက္ေပၚ စာသီကုံး။     
ပင္လယ္ေရျပင္ ခမ္းေျခာက္သြား၊ ေကာင္းကင္ စက္ဝုိင္း ဆက္လုိ႕ထား။ 

အို - ေကာင္းကင္အဖ၊ အဖ၏ ေမတၱာေတာ္သည္ လူသားမ်ားကို 
နားလည္ ေစပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲေစပါ၏။ (ဝန္ခံခ်က္။ - 
ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Only Begotten Son အား 
ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆုိ ပါသည္။) 

မည္သူမဆုိ စာမူမ်ားေရးသားေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ email ; thelordword@gmail.com ,  Viber ; 81222320   ယခင္လိပ္စာျဖင့္ လုံးဝ မပုိ႕ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။
အိမ္လိပ္စာအေျပာင္းအလရဲွိေသာေၾကာင့္ စာတုိက္မွတဆင့္ေပးပို႕ျခင္းကုိ လံုးဝ လက္မခံေတာ့ပါ။ ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ အားေမးျမန္းစုံစမ္းပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။  

Facebook; lord’s word, lord’s heart.    www.thelordword.com 


